Proiect didactic
DATA:
CLASA: a V-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazialǎ............................................................................
PROPUNĂTOR: Prof. Savu Dumitru-Mugurel
DISCIPLINA: Religie Ortodoxǎ
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Dumnezeu Se face cunoscut omului
TITLUL LECŢIEI: Iosif şi fraţii săi- model de iertare
TIPUL DE LECŢIE: mixtǎ
SCOPUL LECŢIEI: - dezvoltarea valorii morale- iertarea- în relaţie cu cei care ne greşesc.
DURATA: 50’
Competenţe generale
C.G.1. Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței;
C.G.2. Manifestarea unui comportament moral, în viața personală şi în societate, în acord cu valorile religioase;
Competenţe specifice:
1.1. – Explicarea rolului personalităților din Vechiul Testament în devenirea umanității/istoria mântuirii;
1.3. – Identificarea mesajului moral-religios din texte sau suporturi expresive date (biblice, religioase, literare, plastice, istorice);
2.1. - Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificația morală a comportamentului persoanelor din textele studiate.
Competenţe derivate:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
C1 → sǎ desprindǎ calităţile morale ale unei personalităţi biblice;
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C2 → sǎ explice atitudinea personalităţii biblice faţă de Dumnezeu, faţă de familie şi faţă de ceilalţi oameni;
C3 → să identifice mesajul moral-religios dintr-un text (biblic);
C4 → sǎ precizeze tipuri de comportament din viaţa de zi cu zi, raportându-se la conţinutul moral al textului care prezintă viaţa lui Iosif.
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: Conversaţia; Conversaţia euristicǎ; Explicaţia; cubul; R.A.I.; Filmul; Exerciţiul moral, Lectura.
2. Mijloace de învăţământ: textul biblic, manualul, cubul, mingea de hârie, videoproiector.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, pe grupe.
Resurse:
1.Oficiale: • Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a V-a;
• Planificarea calendaristică orientativă;
• Proiectarea unităţii de învăţare.
2.Temporale: • număr de lecţii: 1
• durata: 50’
3. Bibliografice:
• *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2008;
• Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 1999;
• Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura Polirom, Iaşi, 1998;
• https://semneletimpului.ro/social/o-poveste-despre-iertare.html
• Steinhardt Nicolae, Dǎruind vei dobândi, Editura Mǎnǎstirii Rohia, Rohia, 2006.
• Şebu Sebastian, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000
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Scenariul didactic
Nr.
Comp. Timp
Etapele lecţiei
crt.
derivate min’

1

Momentul
organizatoric

1’

C1
2

Verificarea
cunoştinţelor

3

Precizarea
unităţii de
învăţare, a
titlului şi a
competenţelor
derivate ale
lecţiei

15’

1’

Conţinutul instructiv-educativ
Salutul- Elevii rostesc împreunǎ cu
profesorul
rugǎciunea,,Doamne,
Doamne, ceresc Tată”.
- notează absenţele şi realizează
managementul clasei pentru începerea
activităţii didactice care urmează să se
desfăşoare;
- elevii răspund la salut, rostesc
rugǎciunea şi se pregătesc pentru
începerea activităţii didactice;
Profesorul verificǎ tema pentru acasǎ
şi face aprecieri în legǎturǎ cu aceasta.
Elevii numiţi citesc tema şi ascultǎ
aprecieriele elevilor.
Profesorul
verifică
cunoştinţele
elevilor utilizând metoda RAI (răspundearuncă-întreabă). Elevii vor folosi o
minge din hârtie. Astfel, elevul răspunde
la întrebarea profesorului, aruncă mingea
unui coleg şi îi adresează o întrebare.
Toţi elevii vor participa şi vor primi cel
puţin o dată mingea.
Unitatea de învǎţare:
Dumnezeu Se descoperă oamenilor
Titlul lecţiei de astǎzi este:
Iosif şi fraţii săi- model de iertare
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

C1 → sǎ desprindǎ calităţile morale ale
unei personalităţi biblice;
C2 → sǎ explice atitudinea personalităţii
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Metode şi
procedee

Mijloace de
învãţãmânt

Conversaţia

RAI

Conversaţia

Forme de
organiz.

Evaluare

Activitate
frontalã

Mingea de
hârtie

Activitate
frontală

Aprecieri
verbale

Activitate
frontalǎ

Aprecieri
verbale

4.

Comunicarea
noilor
cunoştinţe

C1
C2
C3
C4
18’

biblice faţă de Dumnezeu, faţă de
familie şi faţă de ceilalţi oameni;
C3 → să identifice mesajul moralreligios dintr-un text (biblic);
C4 → sǎ precizeze tipuri de
comportament din viaţa de zi cu zi,
raportându-se la conţinutul moral al
textului care prezintă viaţa lui Iosif.
Profesorul prezintǎ clasei un CUB pe
ale cǎrei feţei sunt notate cuvintele:
- DESCRIE;
- COMPARĂ;
- ANALIZEAZĂ;
- ASOCIAZĂ;
- APLICĂ;
- ARGUMENTEAZĂ.
Profesorul anunţǎ tema/subiectul pus
în discuţie;
Se împarte grupul de elevi în 6
subgrupe, fiecare subgrup rezolvând una
din cerinţele înscrise pe feţele cubului.
Liderul grupului arunca cu cubul;
primeşte acum şi fişa cu textul de bazǎ.
Grupa 1 are sarcina de a DESCRIE
persoanele din text (Anexa 2);
Grupa 2 are sarcina de a COMPARA
persoanele din text(Anexa 3);
Grupa 3 are sarcina de a ANALIZA
comportamentul persoanelor din text
(Anexa 4);
Grupa 4 are sarcina de a ASOCIA
comportamentul
persoanelor
cu
comportamentele oamenilor din viaţa de
zi cu zi (Anexa 5);
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Cubul
Explicaţia

Text suport
Manualul

Activitate
pe grupe

Aprecieri
verbale

5.

Fixarea şi
sistematizarea
cunoştinţelor

C3
C4

6.

Asocierea şi
generalizarea

C3
C4

7.

Aprecierea
activitãţii
elevilor

8.

Tema pentru
acasã

9.

Încheierea
activitãţii

5’

7’

1’
C3
C4

1’
1’

Grupa 5 are sarcina de a ARGUMENTA
comportamentul persoanelor şi al nostru,
faţǎ de aproapele (Anexa 6).
Grupa 6 are sarcina de a APLICA
situaţia din text la momente din viaţa
noastră.
Sarcina pentru fiecare grupă va fi notată
pe tablă, testul suport fiind cel din
manual.
Se comunicǎ întregului grup, forma
finalǎ a scrierii (Anexa 7).
Profesorul noteazǎ pe tablǎ ideiled
principale.
Elevii noteazǎ în caiete.
Profesorul adresează citeşte elevilor o
istorioară morală privind puterea iertării
şi le adresează întrebări pe baza acesteia.
Profesorul prezintǎ elevilor un film
arǎtând cât de importantǎ este iertarea
pentru a trăi în armonie cu ceilalţi.
Elevii privesc filmuleţul şi rǎspund
întrebǎrilor profesorului.
Se fac aprecieri generale şi individuale
privind implicarea în predarea noilor
cunoştinţe. Se noteazǎ elevii care au
participat activ la lecţie.
Realizaţi o compunere de 80-100 cu
titlul ,,Iertarea, virtute de mare preţ”.
Solicit elevilor să spunem rugăciunea
„Tatǎl nostru”, cerându-ne astfel iertare
pentru tot ce am greşit.
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Conversaţia
euristicǎ

Activitate
frontalǎ

Aprecieri
verbale

Lectura
Conversaţia
euristică

Activitate
frontalǎ

Aprecieri
verbale

Filmul
Conversaţia
euristică

Activitate
frontalǎ

Aprecieri
verbale

Activitate
frontalǎ

Aprecieri
verbale

Explicaţia

Activitate
frontalǎ

Exerciţiul
moral

Activitate
frontalǎ
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Anexa 2
SCHIŢA LECŢIEI
Iosif şi fraţii săi- model de iertare
Patriarhul Iacov a avut 12 fii, care sunt strămoşii celor douăsprezece seminţii ale israeliţilor. Acesta avea şi o fiică pe
nume Dina.
Iosif a fost al unsprezecelea fiu al lui Iacov şi a fost vândut de fraţii lui mai mari unor negustori de sclavi ismaeliţi
deoarece erau invidioşi pe el.
Iosif a ajuns în Egipt şi a devenit un conducător înţelept, care şi-a păstrat credinţa în Dumnezeu.
Trăsăturile morale care îl caracterizează pe Iosif sunt: răbdarea, credinţa, iertarea, iubirea, înţelepciunea şi bunătatea.
Acesta a se asemănă Mântuitorului Iisus Hristos prin înţelepciune şi prin comportament faţa de cei care i-au dorit răul.
În vremea lui Iosif, din cauza secetei, poporul lui Israel a ajuns în Egipt.
Învǎţǎturi morale:
- Să iertăm pe cei care ne greşesc, după modelul lui Iosif şi dupa cuvintele Mântuitorului din rugăciunea Domnească: ,,Şi ne
iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri”;
- Să ne iubim aproapele şi să-l ajutăm la nevoie;
- Să ne cinstim părinţii şi fraţii indiferent de atitudinile acestora faţă de noi;
- Să fim exemple vii de credinţa, iertare, înţelecpciune şi bunătate.
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ANEXA 3
O poveste despre iertare şi speranţă
Didier era doar un băieţel de 11 ani când a asistat la un episod care i-a schimbat viaţa
complet. Se afla cu mama lui pe stradă, unde femeia lucra ca vânzătoare ambulantă
pentru a-și câștiga pâinea, când aceasta a picat secerată de 38 de gloanţe care i-au
străpuns trupul. Acele momente cumplite au sădit în Didier sămânţa autodistrugerii, a
urii și a dorinţei de răzbunare, însă povestea lui are un final neașteptat.
„În droguri și alcool am căutat dragostea care mi-a fost luată prin asasinarea mamei
mele”, i-a povestit prietenului său, dr. Aldvo Civico.
Timp de 4 ani, băiatul a nutrit planul prin care avea să își răzbune mama ucisă fără
vină. Își petrecea nopţile gândindu-se la momentul fatidic, printre lacrimi de tristeţe.
Și-a făcut rost de arme de foc și de grenade, dar îi lipsea curajul să își pună planul în
aplicare. Întâmplarea a făcut însă ca Didier să se împrietenească cu cel care avea să îl
ajute să se răzgândească și să renunţe la planurile sale de răzbunare. Datorită noului
său prieten, un om credincios, a reușit să înveţe, în timp, să ierte și să se elibereze de
furia care pusese stăpânire pe el.
„După ce și-a dat seama că ura pe care o adăpostea în inimă îi consuma sufletul și îl
ucidea, a găsit puterea și curajul să îl ierte pe omul care i-a ucis mama”, povestește
dr. Civico.
A trecut o vreme până când Didier avea să fie supus testului suprem care să
demonstreze dacă l-a iertat cu adevărat pe cel care îl lăsase orfan. Unul dintre
prietenii lui i-a mărturisit, într-un final, că știe cine este făptașul, doar că nu a avut
niciodată curajul să îi spună adevărul, de teama a ceea ce ar putea urma. Asta pentru
că responsabil de moartea femeii era chiar fratele celui care a făcut confesiunea. La
aflarea veștii, gândurile lui Didier nu s-au mai îndreptat spre răzbunare, așa cum
plănuia odată, ci, dimpotrivă. „Vreau să îi ofer iertarea mea și să încerc să îl ajut”, i-a
mărturisit lui Civico.
Mai mult, Didier vrea ca misiunea vieţii sale să fie aceea de a-i ajuta, a le da speranţă
și lecţii de viaţă tinerilor cu probleme. „Dacă eu am fost capabil să mă schimb și să
iert, atunci și alţii pot”, crede tânărul.
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